
1Boletim Oficial de Valença - RJ - 26/01/2007

Boletim Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Edição Nº 169 de 26 de janeiro de 2007

Prefeitura de Valença
R. Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - Tel.: (24) 2453-2696

Site: www.valenca.rj.gov.br  / E-mail: comunicacao@valenca.rj.gov.br

Aulas do Curso Municipal de Pré-Vestibular
começam no dia 12 de fevereiro

INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS ATÉ O PRÓXIMO DIA 31 DE JANEIRO

A aula inaugural do PREVEST (Curso de Pré-Vesti-
bular) gratuito será no dia 12 de fevereiro, segunda-fei-
ra, às 20:00 horas, no Ciep Municipalizado Professor
Luciano Gomes Ribeiro, bairro de Fátima. Na ocasião,
com as presenças do prefeito Fábio Vieira, da secretá-
ria de Educação, Maria Regina Magalhães e do coorde-
nador do curso, Silvio dos Santos Carvalho, será apre-
sentado o corpo docente. O PREVEST tem como obje-
tivo possibilitar aos valencianos carentes o ingresso no
curso superior.

As inscrições ainda poderão ser feitas até dia 31 de
janeiro. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas. Os in-
teressados deverão se inscrever no Ciep do bairro de
Fátima, de segunda à sexta-feira, no horário das 19:00
às 22:00 horas, mediante a apresentação de cópia dos
seguintes documentos: carteira de identidade ou certi-
dão de nascimento, comprovante de residência, decla-
ração de escolaridade e comprovante de rendimento fa-
miliar.

 Pacientes do CAPS
fazem artesanato

de material reciclado
Os pacientes do Centro de Atenção

Psicossocial (CAPS), Casa Amor à Vida, es-
tão realizando artesanato de material reciclado.
As aulas ministradas pela voluntária Maristela
Nascimento Mello, acontecem de segunda à
sexta-feira, no período da tarde. No momento,
os pacientes estão confeccionando enfeites,
brinquedos e acessórios como, por exemplo,
palhaços e cortinas, tanto de garrafas pet como

de papelão. Esta é a mais nova atividade pro-
porcionada pelo Caps já que o lugar oferece
as oficinas de artesanato, pintura em madeira,
biscuit, recreação assistida e etc. Destaque
ainda para a também voluntária Celina da Silva
Lopes que, além das aulas de fuxico, crochê
e pintura, vem incrementando as manhãs com
momentos de “salão de beleza” que tanto con-
tribuem para a elevação da auto-estima dos
pacientes.

O Caps fica na Rua Araújo Leite, nº 653,
bairro Barroso, funciona de 8:00 às 17:00 ho-
ras e está aberto para receber visitas, assim
como, doações de garrafas pet e papelão para
as aulas de artesanato.

http://www.valenca.rj.gov.br
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PODER EXECUTIVO

Barão de Juparanã:
Santa Isabel: Iuberto Alencar de Oliveira

Pentagna: Pedro Paulo Magalhães Graça

Secretarias Municipais
Secretaria de Governo e Administração

Dr. Jorge de Oliveira

Secretaria de Fazenda
Dr. Erardo Lourenço da Fonseca

Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Dr. Paulo Roberto Mendes de Oliveira

Secretaria de Educação
Profª Maria Regina Magalhães

Secretaria de Saúde
Dr. Maurício Oviedo Paciello

Secretaria de Cultura e Turismo
Daniele Luzie Dantas Mazzêo

Secretaria de Obras e Urbanismo
Dra. Ana Maria de Mattos Vaz

Secretaria de Serviços Públicos
Dr. Fernando Antônio Machado Miguel

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico

 Walter Luiz Tavares

Parapeúna: Pedro Paulo Magalhães Graça
Conservatória:

SUBPREFEITURAS

PREFEITO
DR. ANTÔNIO FÁBIO VIEIRA

Chefe de Gabinete
Heitor Moreira

Procuradoria Jurídica
Dr. Márcio Roncalli de Almeida Petrillo

Assessoria de Comunicação Social
Paulo Sérgio Murat

Assessoria de Esporte e Lazer
Carlos Alberto de Mattos Ferreira

Assessoria de Promoção Social
Wanda Lourença Moreira

Inspetoria de Controle Interno
Francisco Antônio Fontes da Silva

Rogério Esteves da Coste
Savio Lenzi Maia

Coordenadoria de Defesa Civil
Cel. Marco Aurélio Alves de Oliveira
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I Encontro de Parapente
em Valença

Será realizado nos dias 10 e 11 de  fevereiro, a
partir das 9:00 horas, o I Encontro de Parapente de
Valença. O evento, que reunirá mais de cinqüenta par-
ticipantes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais, será realizado na rampa da Torre da
Serra dos Mascates. Tem a organização de Rustang
e Alex Eventos com total apoio da Prefeitura Munici-
pal de Valença através da Assessoria de Esporte e
Lazer.

Defesa Civil evita que
Valença tenha  graves

problemas com as chuvas

Em razão do trabalho preventivo que vem sendo rea-
lizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil,
Valença não tem sofrido grandes conseqüências com
as constantes chuvas neste período. Apenas casos roti-
neiros como escorregamento de terra e queda de cape-
amento em terrenos particulares foram registrados pelo
setor.

“Estamos fazendo a prevenção como o levantamento
de encostas, limpeza de cursos d’água, orientação para
moradores ribeirinhos, não só de procedimentos mas
também buscarem outra moradia que não tragam con-
seqüências graves para eles”, disse o coordenador co-
ronel Marco Aurélio, acrescentando que, paralelamente
a este trabalho, o governo municipal publicou no mês de
novembro decreto de situação de alerta no município nos
órgãos da Prefeitura para que se preparassem para um
eventual desastre. “Este trabalho de prevenção e inte-
gração com os demais setores nos dá a certeza de que
estamos olhando com carinho a população valenciana”,
finalizou o coordenador.

O distrito de Barão de
Juparanã comemorá 141
anos de fundação. Criado
no ano de 1866, o distrito,
que abrigou a antiga Esta-
ção Ferroviária Central do
Brasil e viu morrer o Duque
de Caxias, festejará a
data, no dia 03 de feverei-
ro, na Praça Duque de Ca-
xias, com extensa progra-
mação.

Numa realização do ve-
reador Naldo e equipe e
com apoio da Prefeitura
Municipal de Valença a
abertura será às 9:00 ho-
ras com apresentação da
Banda da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro.
Às 10:00 horas haverá des-
file do grupamento do 1º
Esquadrão de Cavalaria
Leve Esquadrão Tenente
Amaro; às 12:00 horas,
show do violinista Lemmus;

Barão de Juparanã comemorará
aniversário no dia 03 de fevereiro

às 14:00 horas, Encontro
Regional de Motociclistas
e Trilheiros da região; às
16:00 horas, chegada dos
trilheiros da região; às
16:30 horas, show de Wi-
lling; 19:00 horas, bateria
da Escola de Samba Pe-
quenos Brilhantes Grecco
Vassouras; às 19:30 horas,
bateria do Bloco do Sos-
sego; às 21:00 horas, show
da Banda Formato Acústi-
co e às 22:30 horas, show
com Pretinho dos Teclados
e Banda.

 Haverá ainda, exposi-
ção de fotos antigas dos
moradores do distrito e
barraca do Ford 1928 com
apresentação de fotos, ví-
deos, palestras da famosa
“Volta ao Mundo”, com par-
ticipação especial de Car-
los Furtado (Kaká) e Miguel
Furtado.


